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Zastupitelé
schválili úvěr
100 milionů
KRISTIÁN ŠUJAN

Zastupitelé v Lokti ve čtvrtek 22. března 2018 schválili přijetí úvěru ve výši
100 milionů korun na opravu historické budovy Dvorany v centru města
a další investiční akce. Doba trvání úvěrové smlouvy od Komerční banky je
20 let (od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2038), doba čerpání úvěru 3 roky a fixní úroková sazba 1,95 %. Ročně bude město splácet více než 5 milionů korun. Peníze
hodlá město použít zejména na kompletní opravu zchátralé Dvorany. „Zbytek
nevyčerpaných peněz můžeme použít na další investiční akce, například na
předláždění náměstí, nebo řešení sutiace s parkováním v Lokti,“ uvedl starosta
Lokte Zdeněk Bednář.
Město oslovilo poptávkou finančních služeb UniCredit Bank Czech Republik, Českou spořitelnu, Komerční banku, Československou obchodní banku,
MONETU MONEY BANK a RAIFFEISENBANK.
Nakonec obdrželo dvě nabídky, a to od Komerční banky a České spořitelny.
Ve variantě číslo jedna, tedy čerpání úvěru 5 let, fixní úroková sazba po celou
dobu splácení úvěru, konečné datum splácení úvěru do 31. 3. 2038, tj. 20 let,
byla výhodnější nabídka finančních služeb od Komerční banky, která městu
nabídla i variantu s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání úvěrové
smlouvy se zkrácenou dobou čerpání úvěru do 31. 12. 2021 s možností umožnění prodloužení čerpání úvěru. „Budeme rádi, když ještě v tomto volebním
období Dvoranu vysoutěžíme a začneme s opravou. Za 2,5 roku by pak mohla
být Dvorana hotová,“ podotkl starosta.
Debaty před samotným hlasováním se zúčastnila také Romana Riegerová,
ředitelka Národního památkového ústavu v Lokti. „Nejdříve by mělo být jasné
využití Dvorany, přesně na to by měl být napasovaný projekt a teprve poté
může být přesná prováděcí dokumentace, na jejímž základě bude stanovený
rozpočet, na který může být vysoutěžena veřejná zakázka. Váš postup je obrácený, bylo by dobré, aby se otočil,“ řekla během zasedání. Současně uvedla,
že prováděcí dokumentace k Dvoraně údajně neprošla závazným stanoviskem
výkonného orgánu památkové péče. „Je tedy velmi pravděpodobné, že v tom
budou muset být provedeny změny a každá změna s sebou nese i změnu rozpočtu,“ sdělila Riegerová.
Její slova odmítl ředitel hradu Loket Václav Lojín. „Je to nesmysl. Zadávací
dokumentaci vůbec nemusí zpracovávat investor, tedy město, ale můžeme ji
žádat po zhotoviteli stavby. Město vůbec neuhýbá od využití, využití je v současné době pořád stejné, tedy víceúčelový sál se zázemím, na tom se nic nemění, stavebně už vůbec, a žádná prováděcí dokumentace se nemusí vůbec znovu
schvalovat. Co se týká zadávací dokumentace, ta je v souladu se závazným stanoviskem,“ řekl Lojín. Vyhrocená debata skončila tím, že ředitelka z jednání
odešla. „Já na rozdíl od Vás v tom pracuji. Když mi někdo bude tvrdit, že koule
je hranatá... Musím odejít. Chtěla jsem na to upozornit, že to bude generovat problémy do budoucna, s vámi se ale vůbec nedá mluvit,“ řekla Riegerová směrem k Lojínovi. „Žádné problémy to generovat nebude,“ ubezpečil
přítomné Lojín. Posléze všech 14 zastupitelů úvěr jednohlasně schválilo, radní
Jan Zapf se jednání nezúčastnil.

UVOLNĚNÍ ŠPICE ČERNÉ VĚŽE

Kvůli zpětnému osazení uvolněné špice na Černé věži muselo být postaveno speciální lešení, protože její váha a nutné práce na jejím osazení neumožňují montáž z plošiny. Navíc se zjistilo, že ukotvení špice není
v pořádku z důvodu zatékání a hniloby dřevěné konstrukce a bude třeba
nutná oprava stávajícího „lůžka“ osazení.
Foto + text: P. Zahradníček

ČARODĚJNICE A MÁJKA OPĚT V AMFÍKU

V pondělí 30. dubna se v loketském amfiteátru uskuteční tradiční Setkání čarodejnic v režii naší základní školy. Budou připraveny různé hry,
pálení čarodejnice a samozřejmě nebude chybět bohatý program s dětskou
diskotékou a ohnivou show. Loketští hasiči představí dětem svoji techniku
a také je čeká tradiční povinnost hlídání májky. Start sletu čarodějnic bude
kolem 17:00 hodiny. Podrobnosti se dozvíte z plakátu.
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Muzikantská noc se propojí s muzejní…
12. května se v Lokti uskuteční „Muzikantská
a muzejní noc“. Loňská zdařilá akce, kdy nejrůznější kapely nebo hudebníci muzicírovali na
různých místech v Lokti, se tak rozšíří o otevření některých muzejních expozic i ve večerních
hodinách. „V 17:30, 18:30, 19:30 a 20:30 bude
připraveno u Infocentra setkání s „Klíčnicí“,
která případným zájemcům otevře dveře uvedených muzeí dokořán,“ prozradila paní Bísková z Infocentra. A která muzea slíbila otevřít?
Muzeum Tajných spolků, Pivovarské muzeum,
Muzeum lázeňských pohárků, Černá věž nebo
Atelier Ve zbrojnici. Pro příznivce muziky zase

už nyní můžeme slíbit, že se bude hrát v hospůdkách U radnice, U Gardnera, v Dianě, v Pivovaru Florián, v Atmosféře nebo třeba nově
také na Malé scéně nebo na terase hotelu Bílý
kůň. Také Městská knihovna a Atmosféra se
přidají. Přesný rozpis kapel, hudebníků a provozoven uvedeme na www.loket.cz a plakátech
upozorňujících na tuto akci. Začátek by měl být
v 17:00 hodin na Malé scéně s tím, že si pak
návštěvníci budou moci kolem 19:00 hodiny
vybrat některou z produkcí ve zmíněných provozovnách.
Petr Zahradníček, místostarosta

Do Lokte míří Dr. Filipitch, úřadující mistr ČR ve slam poetry

Tradiční básnické klání proběhne už v neděli
8. dubna v loketské Galerii Café od 17:00 hodin.
Půjde o Slam poetry Arénu, což je zmenšený
model standardní slamové exhibice, v němž
proti sobě vždy nastupují výhradně dva umělci,
prezentující se vlastní autorskou tvorbou, a to

bez rekvizit a bez kostýmů. Slam poetry je svébytný umělecký žánr, který vznikl v 80. letech
v USA jako opozice proti statickému autorskému čtení. Jde o interaktivní disciplínu, jsou do
ní totiž zahrnuti i diváci, na jejichž bedrech leží
rozhodnutí, jak celý večer dopadne. Publiku
jsou náhodně rozdány bodovací karty, skrze které dávají najevo svůj názor. Slam poetry je žánr
performativní, nejde tedy pouze o to, co umělec
říká, ale i o to, jak to říká.
V Lokti se spolu utkají Dr. Filipitch, úřadující
mistr ČR ve slam poetry, a Klára. Shodou okolností tito performeři tvoří partnerskou dvojici,
proto dozajista půjde o neopakovatelnou podívanou!
Vstupné je dobrovolné, doporučená částka je
100 korun.

h r a d

L o k e t

13. dubna, 20:00
hlavní sál, 110 Kč
Rituál Depeche Mode Revival

20. dubna
Rituálně koncert Znouzecnost + Prasex
hardcore-punk
21. dubna, 17:00
vstupné 25 Kč
Loutkové divadlo Lokvar - Český Honza
12. května, 17:00 
Divadlo Elf - Jezinky Bezinky

vstupné 25 Kč

18. května, 20:00 
vstupné 110 Kč
Koncert Už jsme doma + Zuby nehty
9. června, 17:00
vstupné 25 Kč
Divadlo Studna-Princ Jaromil
23. června, 20:00
Noc bláznů
9. července, 17:00
vstupné 25 Kč
Sváťovo dividlo O pyšné noční košilce
11.-12. srpna, 10:00 - 18:00
Středověké slavnosti purkrabího Půty

Galerie na hradbách již v dubnu

6. a 7. října
12. ročník Vinobraní Loket

V pátek 20. 4. 2018 v 18:00 se na loketských
hradbách uskuteční vernisáž výstavy plakátů
Oldřicha Neumanna nazvaná It´s Only Z Nouze
Ctnost (But I Like It). Letos bude začátek výstavy
Galerie na hradbách dříve, než je tomu obvyklé,
a to z důvodu plánovaného koncertu autorovy
hudební skupiny ZNC, která téhož večera vystoupí v Lokti na hradě. Oldřich „Golda“ Neumann, (*2. července 1963 V Plzni) je především
33,333...% pseudopunkové grupy Znouzectnost,
tedy jedna třetina dnes již legendární skupiny
z Plzně. Zabývá se koláží, asambláží a výtvory
z různých recyklátů. Pro svojí mateřskou skupinu navrhuje nejen grafické návrhy CD, ale
i skládá hudbu a texty, o čemž se ostatně mohou
návštěvníci vernisáže přesvědčit při jeho doprovodném vystoupení. Výstava představuje Goldovy plakáty, které vznikly u příležitosti koncertů
konaných po celé republice. Vážou se vždy úzce
k danému vystoupení, čímž vzniká mnohdy dost
pitoreskní, až absurdní spojení.
Hlavní vstup ke galerii (a též k místu vernisáže) je mezi minipivovarem Florian a hlavním
mostem na náměstí. Díla budou vystavena po
dobu jednoho roku.
Projekt galerie podpořilo: Město Loket,

8. a 9. prosince
Vánoční trhy

sepsal Roman Kvak

k n i h o v n a
Půjčovní doba
Městské knihovny v Lokti
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		
Sobota		
Neděle		

OTHERM Sokolov-Aleš Hoch, Coba Envi, KTS-CZ Karlovy Vary, Hotel Goethe-Pavel Fejtek,
Zajýc, Vilém Besta, Jitka Vdovcová, Aleš Loziak.
Děkujeme.
Pavel Vdovec, os456

10:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
zavřeno
10:00-12:00;13:00-17:00
10:00-12:00;13:00-17:00

Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
Staňte se fanoušky našeho profilu na Facebooku
(http://www.facebook.com/mkloket).
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slovo starosty
Vážení
spoluobčané, chtěl bych se
s vámi podělit o radost z toho, že se
všichni přítomní zastupitelé města Loket
na svém jednání 22.
března vyslovili pro
přijetí 100 miliónového úvěru na zajištění
finančního krytí rekonstrukce Dvorany,
za což bych rád všem poděkoval. Tímto krokem
vstupujeme do již otevřených dveří k záchraně
budovy, která byla dlouhá léta vředem na kráse
historického centra města. Splní se tak jistě sen
i mnoha Lokeťanů, kteří si ještě pamatují Jazzové
jaro, Loketský kotlík a spoustu dalších koncertů,
divadel a akcí, které se v historii na sále Dvorany
konaly. Dostáváme se tak konečně do fáze příprav
stavební rekonstrukce objektu. Chci upozornit, že

město Loket si může tak náročnou investici dovolit zejména proto, že se nám v uplynulých letech
podařilo správně nastavit hospodaření města
a výnosy z Loketských městských lesů. O čemž
svědčí i vyjádření poskytovatele úvěru Komerční
banky, která ani nepotřebovala žádné krytí úvěru například nemovitým majetkem, ale stačilo jí
pouhé seznámení s tím, jak město v posledních
letech hospodaří a v jaké je tedy finanční kondici.
Zároveň tím ale neříkám, že nebudeme usilovat
o možnost získat dotaci, naopak. Jednáme s místostarostou především v rámci vládního projektu
RESTART a hledáme i další možnosti. Občany
města chci zároveň ujistit, že „akcí Dvorana“
neohrožujeme ani stávající další nutné investice,
které toto město nezbytně potřebuje. V současnosti
už se pracuje na parkovišti v Nádražní ulici, která je mimochodem také částečně finančně kryta
z dotace MAS Sokolov. Dále chceme od června do
začátku září (tedy hlavně přes prázdniny) opravit
podlahu v tělocvičně, která se v některých místech

už doslova propadá. Ve spolupráci KSÚS a Sokolovskou vodárenskou zrekonstruujeme úsek silnice
od parčíku v Nádražní až k tělocvičně. Pustíme
se do opravy chodníku ze Sportovní ulice k centrálnímu parkovišti a do poloviny května má
být dokončena rekonstrukce Rooseveltovy ulice.
V lokalitě u Finských domků vybudujeme sjezd
ze silnice a zpevníme cestu na odstavnou plochu
na louce nad hřbitovem, která by měla odlehčit
centru od parkování při velkých akcích. Počítáme,
že při zapojení VPP konečně, až to počasí dovolí, zrekonstruujeme i tzv. Pastýřskou stezku, tedy
propojku mezi Zahradní ulicí a hradbami vedle
Bílého koně. Ale abych nehovořil jen o investicích,
chtěl bych vás také rád závěrem pozvat na již tradiční „Čarodejnický slet“ 30. dubna do amfiteátru,
kde bude vztyčena májka a připravený program
především ve spolupráci s naší základní školou
a SDH Loket. Tímto mi dovolte popřát vám také
krásné vykročení do májových dnů.
Zdeněk Bednář

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ
Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová
budou kontejnery přistaveny v pátek 13. dubna
a odvezeny v neděli 15. dubna 2018 dopoledne:
v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku) v ulici Mírová.
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště
Sportovní a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden v neděli 15. dubna 2018 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob (popelnic).
Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpa-

du městu Loket, může dne 15. dubna 2018 do
9:00 hodin u svého svozového místa (u nádoby
na směsný komunální odpad - popelnice) odložit
objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry,
linoleum, koberce, umyvadla, vany, WC mísy
atd.). Svozové vozy ze stanovišť objemný odpad
odvezou. Prosíme o dodržení výše uvedené „svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny
po deváté hodině, nebudou likvidovány.
Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte:
kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad

(zářivky, galvanické články, odpadní oleje, léky,
plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie,
fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory, monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které nejsou objemným
odpadem, bude považováno za založení černé
skládky a bude postiženo jako přestupek. Další
termín svozu objemných odpadů je plánován na
říjen 2018.
Městský úřad Loket, odbor výstavby
– úsek odpady

SVOZ ELEKTRO ODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
(pouze pro fyzické osoby) se koná v neděli 22. dubna 2018
Finské domky - u autobusové zastávky 	
Nádražní ul. - u autobusové zastávky (proti prodejně potravin)
ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č. p. 439)	
Sportovní ul. - sídliště u kotelny č. e. 134	
Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ 	
Revoluční ul. - u č.p. 219 (bývalá restaurace Za vodou)
Údolí - u autobusové zastávky 	
Nadlesí - u č. p. 55 (bývalá prodejna)	
Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č. p. 565 

„Elektroodpadem“ jsou např. chladničky, mrazáky, televizory, monitory, sekačky, pračky, atd.
Elektroodpad je možné odevzdávat v průběhu celého roku i ve Sportovní ulici za vjezdem
na fotbalové hřiště (úterý a čtvrtek 16-18 hodin, sobota 9-12 hodin). Drobný elektroodpad
(rychlovarné konvice, kulmy, grily, počítače,

14:00 - 14:15 hod.
14:20 - 14:35 hod.
14:40 - 14:55 hod.
15:00 - 15:15 hod.
15:20 - 15:35 hod.
15:40 - 15:55 hod.
16:00 - 16:15 hod.
16:25 - 16:40 hod.
16:50 - 17:05 hod.

kalkulačky, mobily apod.) lze odevzdávat v průběhu celého roku do červených kontejnerů
umístěných v ulicích Mírová u telefonní budky
a v Řeznické ulici - u zadního traktu hotelu Bílý
kůň. V radnici za vstupními dveřmi je umístěný E-box na drobný elektroodpad do velikosti
7 x 26 cm (např. mobilní telefony, tranzistorová

„Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky,
galvanické články, odpadní oleje (motorové,
převodové, hydraulické), léky, plechovky se
zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, atd.
Každý občan města Loket, který má uzavřenou
smlouvu na svoz komunálního odpadu, má
možnost po předložení platného občanského
průkazu, předat svozové společnosti, výše uvedené nebezpečné odpady a pneumatiky (max.
4 ks na osobu).
rádia, fény, kulmy, hračky na dálková ovládání,
atd.) na použité baterie - vlastní vhazovací otvor; nepatří sem např. výbojky, zářivky, žárovky.
Sběrné boxy na vybité baterie jsou v prodejnách
potravin v Nádražní ulici (samoobsluha JIP),
v ulici Sportovní (u p. Staška) a v základních
školách.
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1. ročník Akademie umění a kultury byl
slavnostně zakončen v Pluhově domě
Od října 2017 do března 2018, tedy půl roku, trval první ročník Akademie umění a kultury pro seniory města Horní Slavkov, 15. března 2018
byl tento ročník slavnostně zakončen večerem v koncertním sále Pluhova
domu, který byl plný fotografií, umění, hudby, poděkování, a v samotném
závěru nechybělo slavnostní předávání diplomů o úspěšném zakončení
akademie a drobných upomínkových předmětů z rukou starosty města p.
Alexandra Tereka. Děkuji tedy ještě jednou všem účastníkům, lektorům,
zaměstnancům ZUŠ, kteří se organizačně také na Akademii podíleli, a zároveň oznamuji případným zájemcům, že od října 2018 poběží 2. ročník
Akademie umění a kultury taktéž v prostorách Základní umělecké školy
Horní Slavkov. Informace pro zájemce budou včas uveřejněny dostupným
způsobem (zpravodaj, web školy, nástěnka atd…).
V březnu 2018 se konala okresní a krajská kola soutěží ZUŠ. Naši školu
reprezentovali sóloví zpěváci, hráči na klarinet, lesní roh, fagot, příčnou
flétnu, zobcovou flétnu, bicí nástroje a také tanečníci. Poprvé se soutěže
účastnili i žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ. V sólovém zpěvu byli
nejúspěšnější v okresním kole: Eliška Zapfová (1. místo s postupem v 0.
kategorii a zároveň absolutní vítěz okresního kola), Leontýna Veselá (2.
místo v I. kategorii), Tereza Forejtková (1. místo s postupem ve III. kategorii), Tomáš Orava a Půtová Barbora (3. místo ve III. kategorii), Bartoňová
Aneta a Adamcová Adéla (3. místo ve IV. kategorii), Kateřina Krčková (2.
místo v V. kategorii) a Martin Mosch (3. místo v V.kategorii), Lucie Šreinová (1. místo s postupem v VI. kategorii), Pavla Baumgartnerová (čestné
uznání v VII. kategorii). V krajském kole soutěže v sólovém zpěvu získala Eliška Zapfová a Tereza Forejtková 2. místo, Lucie Šreinová 3.místo.
V okresním kole soutěže bicích nástrojů se stal absolutním vítězem okresního kola Oldřich Červenka, 1. místo s postupem získal také Vojtěch Jo-

náš. Hráči na dřevěné a žesťové dechové nástroje byli nadmíru úspěšní.
Z okresního do krajského kola postupují: klarinety – Dandová Ema, Dedek Ondřej, Zsaludka Jan, Kočová Marie, Hajná Adéla, fagoty –Šneberk
Matěj, Rothbauer Matěj (zároveň absolutní vítěz okresního kola), příčné
flétny – Miková Eliška, Břížďalová Anna, Vavřinovská Zuzana, Bartoňová Anežka, Žilíková Blanka, zobcové flétny – Salač Hynek, Mištera Jakub,
lesní rohy – Drobná Anna, Meier Tomáš, 2. místo získala Krupová Eliška,
pozoun – Glassl Filip. Soutěžní maraton jsme zakončili tanečním oborem,
okresního kola se účastnili taneční soubory jak z Horního Slavkova, tak
z Lokte s následujícím výsledkem: choreografie Přát si (kategorie do 11 let)
- bronzové pásmo, choreografie Mrazivá (kategorie do 9 let) - bronzové
pásmo, choreografie Čas plynutí času (kategorie do 16 let) - zlaté pásmo
a postup do krajského kola soutěže, choreografie Maminky (kategorie do
11 let) - bronzové pásmo, choreografie Vlaštovky (kategorie do 9 let) - zlaté
pásmo a postup do krajského kola soutěže, choreografie Polštářky (kategorie do 9 let) - zlaté pásmo a postup do krajského kola soutěže, choreografie
Na dotek (kategorie do 16 let) - stříbrné pásmo), loketské tanečnice získaly
cenu poroty za pohybovou připravenost a čistotu provedení, dále cenu za
práci s rekvizitou a ztvárnění tématu, slavkovská děvčata získala ocenění
za využití minimalistického pohybu s napětím. Všem pedagogům děkuji
za perfektní přípravu žáků na soutěže ZUŠ, žákům za výbornou reprezentaci ZUŠ, přeji mnoho úspěchů v krajských kolech soutěží.
V dubnu vás srdečně zveme na komorní koncert KSO do koncertního
sálu Pluhova domu, kde zazní v podání umělců Karlovarského symfonického orchestru dílo Antonia Vivaldiho: Čtvero ročních dob. Vstupenky na
koncert jsou k dispozici v ZUŠ, tel. 607 691 405, email: umelecka@iex.cz.
Těšíme se na Vaši účast. 	
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dovrší 3 let věku
a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je „od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání dítěte povinné“.
Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte, žádost o přijetí a evidenční list dítěte.
Organizace zápisu:
Rodiče si od 4. 4. 2018 vyzvednou v budově MŠ Tyršovo nám. žádost
o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte v MŠ a lístek s časem zápisu
(zamezíme tak dlouhému čekání). Žádost o přijetí a evidenční list dítěte je nutné přinést k zápisu již vyplněné (potvrzené od dětského lékaře).

Jana Koudelková,ředitelka školy

Regionální značka „Original product of
Sokolovsko” a soutěž Tradiční výrobek roku
Malí a střední podnikatelé se mohou zapojit do dvou
zajímavých aktivit, které marketingově podporují regionální podniky na území okresu Sokolov a obcí
Hory, Jenišov, Mírová. Jde o certifikace značky „Original product of Sokolovsko“ a soutěž Tradiční výrobek
roku.
Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. http://www.sokolov-vychod.cz/.
Koordinátor značky: Bc. Dagmar Hůrková, telefon: 352 723 185, e-mail:
hurkova@sokolov-vychod.cz
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Novinky ze ZŠ Loket: Peer program si bere na mušku sociálně patologické jevy
Začátkem měsíce března se již tradičně konalo místní kolo Recitační soutěže. Účast byla
hojná a prostory loketské knihovny se zaplnily
soutěžícími a obecenstvem. Vybraní recitátoři
1. a 2. stupně přednášeli své básně před tříčlennou porotou. V kategorii 1. tříd zvítězila
Valinka Pospíšilová a 2. místo obsadil Ondra
Vitner. V kategorii 2. a 3. tříd zvítězil Filip Bláha, na stříbrné příčce se umístila Eliška Zapfová
a bronzové ocenění získala Inka Rozsypalová.
V kategorii 4. a 5. tříd byl 1. místem oceněn
výkon Richarda Illka, na 2. místě skončil Lukáš Vyhnálek a na 3. místě Eliška Frantová.
Za 2. stupeň byla nejlepší recitátorkou zvolena
Karolína Smolková z 8. třídy. Nejlepší recitátoři
postoupili do okresního kola, které se konalo
15. 3. v Sokolově. V široké konkurenci se nakonec nejlépe umístil Filip Bláha. Získal krásné
5. místo a postupuje do krajského kola.
S Městskou knihovnou v Lokti je spjaté také
konání školního kola čtenářské soutěže Nekoktám, čtu. Paní knihovnice Klára Rozsypalová připravila knihy, ze kterých vybraní žáci
4. a 5. tříd četli úryvky, a zasedla také v porotě
spolu s paní učitelkou M. Frantovou a žákem P.
Konečným. Hodnotilo se nejen čtení, ale také
porozumění čteného textu. Soutěže se zúčastnili čtvrťáčci K. Smolíková, M. Pospíšilík, B.
Linhartová a O. Bouzek. Z 5. třídy soutěžili A.
Motlíková, J. Kubín, M. Bejlková, H. Kočová,
L. Kurucová a E. Pelcová. Nejlepšími čtenáři ze
4. třídy byli vyhlášeni M.Pospíšilík (1. místo),
K. Smolíková (2. místo), O.Bouzek (3. místo).
Z 5.třídy byli oceněni M. Bejlková (1. místo), L.
Kurucová (2. místo), H. Kočová (3. místo). M.
Pospíšík a M. Bejlková postupují do krajského
kola. Srdečně blahopřejeme.
Dne 7. března byl úspěšně ukončen pětiletý
projekt Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Karlovarském kraji, realizovaný
v laboratořích Gymnázia Sokolov. Během posledního výjezdu si žáci vyzkoušeli další zajíma-

vé chemické pokusy (reakci hydroxidu sodného
s kyselinou chlorovodíkovou a octem, důkaz
glukózy a sacharózy). Děkujeme Gymnáziu Sokolov za spolupráci.
V letošním školním roce začala na 1. stupni
probíhat realizace Peer programu a připravených modulů pod vedením školního metodika
prevence R. Jarošové. Na škole spolupracuje
již několik let skupina mladých PEER aktivistů. Jsou to žáci 2. stupně, kteří se každý týden
scházejí, ve skupinách vytvářejí informační
a interaktivní materiály pro mladší spolužáky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Během roku navštíví žáky 2.–5. tříd
s dvouhodinovými bloky – moduly. Program je
zaměřený na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence – nenásilné zvládání
konfliktů, odmítání návykových látek, zkvalitnění komunikace mezi vrstevníky, zvládání úzkosti a stresu apod. Ve škole jsou také zřízeny
schránky důvěry, nástěnky s nejrůznějšími informacemi z oblasti primární prevence.
V březnu se v Chodově utkal tým florbalistů

z 1.stupně s dalšími mužstvy okolních škol. K.
Kubín, Š. Stark, F. Riedl, M. Nykodým, D. Novotný, R. Illek a Š. Štefka nakonec vybojovali
5. místo.
Skvělá atmosféra panovala také na okrskovém
kole v basketbalu, které se konalo 15. března
v Horním Slavkově. Sportovního klání se účastnil chlapecký a dívčí tým složený z vybraných
žáků 8. a 9. tříd. Oba týmy skončily na 3. místě.
Za reprezentaci školy děkujeme K. Ungrové, Š.
Šťástkové, K. Štefkové, D. Bartůňkové, M. Kočové, K. Konečné, T. Zahradníčkovi, P. Baslovi,
A. Zimmermannovi, R. Jurenovi, P. Vlasákovi.
Na závěr by ZŠ v Lokti chtěla velmi poděkovat zastupitelům města Lokte za zrenovované
hřiště za houpací lávkou. Hřiště bude využito
k tréninkům atletických disciplín i pro volnočasové aktivity při škole. Velké poděkování patří také společnosti AUTOBOND GROUP a.s.,
v zastoupení panem V. Jurenem, která věnovala
naší škole sady sportovních dresů pro mladší
i starší žáky.

ZŠ Loket

Soutěž ocení firmy, které zaměstnávají pracovníky se zdravotním postižením
Člověk by měl mít v životě stejnou šanci, jako ti
ostatní. Proč by to nemělo platit pro lidi se zdravotním postižením? Pomoci v tom mohou zaměstnavatelé, kteří jim takovou šanci dají. A nejen tím, že je zaměstnají, ale že jim k práci vytvoří vhodné podmínky.
Takovou vstřícnost podporuje a oceňuje soutěž Stejná
šance – zaměstnavatel roku 2018. Soutěž v ČR pořádají neziskové společnosti, které lidem se zdravotním
postižením práci zprostředkovávají. V našem kraji ji
organizuje společnost Rytmus – od klienta k občanovi
o.p.s.. Záštitu nad již 8. ročníkem soutěže si vzal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Petr Kubis.
Soutěž oceňuje firmy a společnosti, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na běžném trhu
práce, mimo chráněná pracoviště. Klade si za cíl veřejně ocenit ty zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat lidi se zdravotním postižením, ocenit jejich snahy

a rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením
směrem k široké veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům. „Dát lidem s postižením
stejnou šanci může být někdy pro zaměstnavatele složité. Ti, kteří takovou šanci poskytnou, přispívají k zapojení zdravotně postižených lidí do společnosti a je
třeba je společensky ocenit,“ říká k soutěži Jiří Novák,
vedoucí týmu podporovaného zaměstnání Rytmusu
Sokolov.
Soutěž je v Karlovarském kraji vyhlášena 5. března
2018. Stačí vyplnit a poslat jednoduché nominační
listy, které jsou na webových stránkách soutěže www.
stejnasance.cz. Uzávěrka soutěže je 23. dubna 2018.
Hodnotit nominované firmy bude odborná porota.
Ta hodnotí, jaké podmínky zaměstnavatel zaměstnanci se zdravotním postižením vytváří. Například typ
pracovního vztahu, jak dalece zaměstnavatel upravil
pracovní prostředí, zda je zaměstnanec s postižením

zapojený do kolektivu tak, že si například může říct
o pomoc, a podobně. Vyhlášení soutěže se uskuteční
v druhé polovině května.
Soutěž Stejná šance se uskuteční v sedmi krajích napříč republikou. Pořádají ji společnosti Rytmus, Osmý
den, AGAPO a MESADA. O významu soutěže hovoří
ředitelka společnosti Rytmus - od klienta k občanovi, Pavla Baxová z Prahy: „Soutěž ukazuje potenciál,
mnohdy skrytý, lidí se zdravotním postižením - že
jsou schopni odvádět kvalitní práci, vydělávat si a nebýt pouze závislými na sociálních dávkách. Že jsou
firmy, které se zabývají společenskou odpovědností
a jsou schopny přizpůsobit prostředí a podmínky lidem, kteří to mají těžší.“
Antonín Kunc, Stejná šance
Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
Kontakt: 739 213 935
antonin.kunc@rytmus.org, www.rytmus.org
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www.letofest.cz

Karlovy Vary/Rolava

© MADE BY

Chinaski

Wanastowi Vjecy/BSP/Anna K.
Mandrage/Iné
Iné Kafe/Sebastian/Marek
Kafe/Sebastian/
Kafe
Sebastian/Marek
/Marek Ztracený/UDG
Ztracený

Generální partner:

Předprodej vstupenek:

Mediální partner:

Ceny 2denních vstupenek (Kč):
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na místě
1denní: pátek 450,–
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M Ě S T S K É

do 8. 4. VÝSTAVA:
Lubomír Štika - Jak přírodu vidím já
Příroda ve všech barvách spektra: krajiny i detaily na snímcích karlovarského fotografa Lubomíra Štiky. Zároveň vystavujeme výběr děl
z depozitáře Expozice umělecké knižní vazby.
Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory
Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
11. 4. - 7. 5. VÝSTAVA:
Ivo Vodička - Knihy a neknihy
Výstava knižních vazeb a objektů všestranného
litoměřického autora. Ivo Vodička absolvoval
Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Je
učitelem; v současné době učí na Střední škole
pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. Od studentských let se věnuje výtvarné
a literární činnosti; od roku 1985 píše autorské
knihy, ilustruje je a váže; zúčastnil se mnoha
kolektivních i samostatných výstav knižní vazby, knižních objektů i volné typografické tvorby u nás i v zahraničí. Naposledy vystavoval na
souborné výstavě české knihy Ďáblova bible /
100 podob knihy v Letohrádku Mitrovských
v Brně, kterou v roce 2016 pořádalo Moravské
zemské muzeum. Jako kytarista prošel několika hudebními tělesy a pro svou potřebu zkonstruoval několik jazzových elektrických kytar
a ukulelí, na které hraje ve svém swingovém
bandu. Dlouhodobě se zabývá problematikou
leváctví. Stránka autora: https://www.levactvi.
cz/ Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory
Ministerstva kultury České republiky. Vstup
zdarma!
5. 4. 15:30
Vernisáž výstavy Kde končí svět
Vernisáž výstavy prací dětských autorů v rámci projektu Kde končí svět. Ocenění nejlepších
prací.
10. 4. 17:00
Vernisáž výstavy Ivo Vodičky Knihy a neknihy
Vernisáž výstavy knižních vazeb a objektů litoměřického autora. Hudební doprovod: Áda
Škarda band (fragment). Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury
České republiky. Vstup zdarma!
11. 4. 18:00
RNDr. Jan Křivanec: Léto mezi čabajkou
a uherákem - střípky z jihovýchodního Maďarska
Přednáška seznámí posluchače s málo navštěvovanou částí maďarské Velké nížiny v okolí
městečka Tótkomlós. Historie tohoto území je
fascinující - jedno období je dokonce srovnatelné s osídlováním divokého Západu. Povíme
si, jak vznikla pusta, a osvětlíme několik souvisejících pojmů - csikós, gulyás, betyár, délibáb.
Projdeme se po historických cestách a představíme si národní park Körös-Maros proslulý
zejména ochranou dropů velkých, největších

K N I H O V N Y

evropských stepních ptáků. Prostřednictvím
památek nahlédneme i do světa dřívějších obyvatel. Specifickým prvkem kraje jsou drobné
umělé pahorky, rozluštíme jejich tajemství?
Nezapomeneme samozřejmě na termální lázně
a řekneme si, jak to chodí v typické jihomaďarské pivnici. Vstup zdarma!
17. 4. 18:00
Divadlo Dagmar: Sokolov
Scénická kompozice ze stejnojmenné kontroverzní knihy Lukáše Beneše. „V žádném jiném
městě... není tolik rakoviny tlustého střeva, kafe
jako podmínky přežívání, knedlíků navíc za
dvě koruny, odporu ke vzdělanosti, nemožnosti se nevrátit... v žádném jiném městě neubíhá
den mezi zaměstnáním, návštěvou na smrt nemocného otce a hospodou tak rychle... v žádném jiném městě člověk tak nebloudí... a v žádném jiném městě není člověk tolik vděčen za
sněhovou vločku a poznání, že není ještě třeba
jít domů“. Do Sokolova. Knihu můžete zakoupit v naší knihovně. Vstup zdarma!
18. 4. 8:00
Beseda s Jiřím W. Procházkou
Uzavřená beseda pro žáky 2. stupně ZŠ se známým českým spisovatelem Sci-fi a fantasy.
18. 4. 17:00
Úvod do Bible: Desatero I
Fascinující posvátný text „deseti slov“ Hospodinových z Tóry, nečekané souvislosti jeho
hebrejského originálu a jejich význam pro naši
současnost. Přednáška biblisty Tomáše Kábrta.
Vstup zdarma!
19. 4. 17:00
PhDr. Vladimír Vlasák: Proměny hradu Lokte a jeho historie
Hrad Loket prochází od roku 1992, kdy jej zpět
do svého majetku získalo Město Loket, zásadní
postupnou obnovou, jež mění významně nejen
jeho stavební stav, ale i jeho podobu. Prováděné stavební práce podnítily stavebně-historické průzkumy a archeologický výzkum, jejichž
výsledky přinesly řadu nových objevů, které
se promítly do výkladu dějin hradu. Jak změny
v podobě jedné z našich nejvýznamnějších památek hradní architektury, tak i nové poznatky
v její historii budou tematem přednášky PhDr.
Vladimíra Vlasáka, správce hradního depozitáře. Přednášku obohatí tematická obrazová
dokumentace. Přednáška se uskutečňuje za
laskavé podpory Ministerstva kultury České
republiky. Vstup zdarma!
21. 4. 14:00–17:00
Herní odpoledne
Srdečně vás zveme na dubnové herní odpoledne, kde se můžete naučit hrát hry Honeycombs
(mladší děti) a bláznivou kozí hru Up the rock.
V nabídce jsou k vyzkoušení i další nové hry
od firmy Mindok a Piatnik. Vstup zdarma!

N A

D U B E N

24. 4. 10:00-12:00
Bookstart klub
Otevřený klub pro maminky s dětmi 1–3 roky.
24. 4. 18:00
Hudba z filmů 2
Základní umělecká škola Chodov ve spolupráci
s Městskou knihovnou Loket pro vás již podruhé připravila hodinový program z názvem
HUDBA Z FILMŮ. Žáci a učitelé této školy
vám za doprovodu videoprojekce živě zahrají
známé melodie z filmů Schindlerův seznam,
Moulin Rouge, Amadeus, Titanic, Poslední
Mohykán nebo Mimoni či ze seriálů Hra o trůny nebo Živí mrtví. Vstup zdarma!
26. 4. 16:00
Martin Hak - vypravěč
Uzavřená lekce s vypravěčem Martinem Hakem pro žáky 2. stupně ZŠ Loket. Žáci budou
mít možnost zažít na vlastní kůži živé vyprávění příběhů, zapojit svou obrazotvornost i fantazii a to přímo s mistrem vypravěčského umění
v ČR!
26. 4. 16:00
Joska jede na jih! Čítárna pro děti 3–6 let a jejich rodiče
Svět Josky a jeho cesta na jih není tradiční
prázdninovou destinací. Už jste bloudili ve
velkoměstě, zevlovali v přístavu či čekali na
zastávce v horách? A tušíte, co vše vám ještě
zůstalo skryto? Ne tak Joskovi. V této knize
dětem nikdo nic nevysvětluje ani je nepoučuje. Vzdělávají se v zábavných oborech (jako je
pěstování smyslu pro humor, tříbení básnického talentu, vybrušování snivosti a mnoha
dalších, pro dnešní svět zcela neužitečných
věcí…) a spoustu toho uvidí, zažijí a kupodivu
i zaslechnou. Svět totiž není takový, jaký se zdá
být, ale takový, jaký ho dokážeme uvidět. Vstup
zdarma!
1. 5. 10:00
Vyjdu z knihovny - Malá vycházka na Zdemyšl
Milí čtenáři, milí knihovníci a vy ostatní průvodci na mé knihovnické cestě, doprovoďte
mne na cestě do důchodu. Nemusíte celou
dobu, stačí 1. 5. Sraz v 10:00 před loketskou
radnicí. Vyjdeme od knihovny směr Zdemyšl,
opečeme si buřta a zapijeme ho. Odvážní se
mohou políbit pod břízou.
Těším se, vaše knihovnice Marcela Hadravová
Připravujeme:
10. 5. 17:00 Vernisáž společné výstavy 6 uměleckých knihařek Cherchez la femme
12. 5. 14:00–17:00 Herní odpoledne
12. 5. 18:00 Muzikantská noc: Lucie Šreinová,
Víťa Adamec a jejich hosté
17. 5. 10:00–11:00 Půjčování knih v domě
s pečovatelskou službou.
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